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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑลูกตีนเปดน้าํ

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑลูกตีนเปดน้ําที่ทําดวยลูกตีนเปดน้ําเปนวัสดุหลัก ไม
ครอบคลุมถึงดอกไมประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติที่ไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลติภณัฑลูกตนีเปดน้าํ หมายถงึ ผลติภณัฑทีไ่ดจากการนาํลูกตนีเปดน้าํมาทาํความสะอาดและทาํใหแหง

อาจผานกรรมวธิปีองกันเชือ้รา มาออกแบบเปนผลติภณัฑ อาจประกอบดวยวสัดอ่ืุน เชน ไม โลหะ พลาสตกิ
อาจฟอกสี ยอมสี หรือเคลือบดวยสารเคลือบ ทําเปนของใชทั่วไป ของประดับตกแตง ของที่ระลึก เชน
โมบาย โคมไฟ เชิงเทยีน

๒.๒ ลกูตนีเปดน้าํ หมายถงึ ผลทีไ่ดจากตนตนีเปดน้าํ หรือทีเ่รียกวา ตมุ สังลา หรือพะเนยีงน้าํ ทีข้ึ่นอยูตามบรเิวณ
ริมน้าํหรือในทีท่ีม่นี้าํช้ืนแฉะ เปนตนไมยืนตน อยูในตระกูลเดียวกับพญาสัตบรรณ มีลักษณะเปนลูกกลม
ผลออนมสีีเขียว ผลแกมสีีแดง ผลทีแ่กจดัจะมสีีน้าํตาลเขม มรีอยแยกและลวดลายตามธรรมชาตติลอดทัง้ลูก
ดงัรูปที ่๑

รูปที่ ๑ ตัวอยางลูกตีนเปดนํ้า
(ขอ ๒.๒)
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๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงและสัดสวนที่เหมาะสม ไมมีตําหนิและราปรากฏใหเห็นเดนชัด

๓.๒ สี (ถามี)
ตองติดแนน ไมหลุดหรือลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑแลวสีตองไมติดมือ

๓.๓ การประกอบ (ถามี)
ตองประณีต สวยงาม ติดแนน คงทน ไมมีรอยแตก ราว หรือตําหนิ

๓.๔ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)
ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน และไมมีรอยเปรอะเปอนของสารที่ใช
ยึดติดชิ้นสวนเขาดวยกัน กรณีเปนวัสดุธรรมชาติตองไมมีราและรองรอยการเจาะกัดกินของแมลง กรณี
เปนโลหะตองไมเปนสนิมและไมมีสวนแหลมคม

๓.๕ การเคลือบ (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนาเกินไปจนทําใหชิ้นงาน
ขาดความสวยงาม

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนนจากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๖ การใชงาน

ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน

๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมกีารบรรจ ุ ใหบรรจผุลติภณัฑลูกตนีเปดน้าํในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑลูกตีนเปดน้ําได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑลูกตีนเปดน้ําทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน เชิงเทียนลูกตีนเปดน้ํา โคมไฟลูกตีนเปดน้ํา
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูทาํหรือสถานทีท่าํ พรอมสถานทีต่ัง้ หรือเคร่ืองหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน
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๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑลูกตีนเปดน้ําที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการที่ชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก

ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน ๕ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบแลวทกุอยางตองเปนไปตาม
ขอ ๓.๖ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวาผลิตภัณฑลูกตีนเปดน้ํารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๒.๒ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบลกัษณะทัว่ไป สี การประกอบ การประกอบดวย
วสัดอ่ืุน และการเคลือบ ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตวัอยาง
เมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๕ จงึจะถอืวาผลติภัณฑลูกตีนเปดน้ํา
รุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผลิตภัณฑลูกตีนเปดน้ําตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑ
ลูกตีนเปดน้ํารุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป สี การประกอบ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน และการเคลือบ
๗.๑.๑ ใหแตงตัง้คณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูทีม่คีวามชาํนาญในการตรวจสอบผลติภณัฑลูกตนีเปดน้าํ

อยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรง

และสัดสวนที่เหมาะสม ไมมีตําหนิและรา
ปรากฏใหเห็นเดนชัด

๔ ๓ ๒ ๑

สี (ถามี) ตองติดแนน ไมหลุดหรือลอก และเม่ือ
ลูบผลติภณัฑแลวสตีองไมตดิมอื

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ (ถามี) ตองประณีต สวยงาม ตดิแนน คงทน ไมมี
รอยแตก ราว หรือตําหนิ

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ
ดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)

ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืน
และเหมาะสมกับชิ้นงาน และไมมีรอย
เปรอะเปอนของสารที่ใชยึดติดชิ้นสวนเขา
ดวยกัน กรณีเปนวัสดุธรรมชาติตองไมมี
ราและรองรอยการเจาะกัดกินของแมลง 
กรณีเปนโลหะตองไมเปนสนิมและไมมี
สวนแหลมคม

๔ ๓ ๒ ๑

การเคลือบ (ถามี) ตองเรียบ สม่าํเสมอ ไมเปนเมด็ เปนคราบ
กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนา
เกินไปจนทาํใหช้ินงานขาดความสวยงาม

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายฉลาก
ใหตรวจพินิจ


